
 
CARTA DE SERVEIS DE L’ INSTITUT EMT GRANOLLERS 

L’Institut EMT de Granollers és un centre amb cent anys 
d’història en l’ensenyament reglat de la Formació Professional. 

El nostre objectiu és formar persones creatives, autònomes i 
responsables, amb les qual i f icacions professionals 
d’administració, automoció, electricitat-electrònica, manteniment 
industrial, mecànica, química, sanitat, i xarxes i estacions 
d’aigües.

Cicles Formatius de Grau Superior de: 

Administració i finances. 
Automoció. 
Automatització i robòtica industrial.  
Disseny en fabricació mecànica.  
Programació de la producció en fabricació mecànica. 
Laboratori d’anàlisi i control de qualitat.  
Laboratori clínic i biomèdic.

Educació Secundària Obligatòria Batxillerat de: Ciències i Tecnologia, Humanitats i Ciències Socials 

Cicles Formatius de Grau Mitjà de: 

Gestió administrativa. 
Electromecànica de vehicles automòbils. 
Instal·lacions elèctriques i automàtiques.  
Manteniment electromecànic. 
Mecanització. 
Operacions de laboratori.  
Emergències sanitàries. 
Cures auxiliars d’infermeria (LOGSE)  
Xarxes i estacions de tractament d’aigües.  

1650 
alumnes

123 
docents

ESTUDIS QUE IMPARTIM: 

Disposem de laboratoris i tallers equipats per 
realitzar pràctiques i projectes: 

• Aules ofimàtiques 

• Aula d’emergències 

• Taller d'automoció 

• Taller electricitat i d'automatismes 

• Taller de robòtica 

• Taller de mecànica 

• Taller de soldadura  

• Taller de xarxes d’aigua 

• Laboratori de química 

• Laboratori de microbiologia 

• Laboratori clínic 

• Impressores 3D

L'Institut EMT promou com a eina bàsica de millora, la 
implantació, el manteniment i la millora continuada; la 
norma de referència és UNE-EN ISO 9001:2015, per la qual 
cosa el seu funcionament ha d'estar d'acord amb la 
normativa vigent i els requisits establerts per l'administració 
educativa.  

Volem aconseguir: 

• L'augment de la capacitat del nostre Institut per donar 
resposta a les necessitats educatives de l’alumnat, 
famílies i empreses. 

• La millora contínua de l'acció educativa docent. 

• Millorar la satisfacció de l'equip humà del centre. 

• Millorar els resultats acadèmics del centre. 

EQUIPAMENTS POLÍTICA DE QUALITAT 



L’alumnat dels cicles d'FP ha de fer estades de formació 
pràctica en centres de treball. S’han de realitzar 
aproximadament unes 350 h d'activitats formatives a 
l'empresa, aproximadament 4 h diàries durant 4 mesos i 
mig. Aquestes pràctiques s’inicien entre septembre i 
octubre.

FORMACIÓ EN CENTRES  
DE TREBALL. PRÀCTIQUES

S'ofereix a les empreses la possibilitat de col·laboració 
per formar alumnes en pràctiques a les seves seus 
estrangeres, amb la finalitat que l'alumnat, com a futur 
professional de l'empresa conegui les diferents realitats  
i maneres de treballar de la multinacional.

PRÀCTIQUES A L'ESTRANGER  
(ERASMUS+)

S'adreça a persones que vulguin tenir un assessorament i un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb 
l'experiència laboral o en activitats socials en relació amb els títols oficials de formació professional. Té per objectiu definir 
i orientar un itinerari formatiu i professional de la persona interessada per facilitar l’obtenció d’una titulació de formació 
professional.

MESURES FLEXIBILITZADORES. ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT ACADÈMIC 

En tots els cicles s’ofereix la possibilitat que l’alumnat més preparat es 
formi en el sistema de formació DUAL. L'alumnat rep una part de la 
formació en el centre de formació professional i l'altra part l'obté 
mitjançant les activitats formatives i productives en l'empresa. La 
flexibilitat organitzativa de la formació professional permet acordar, 
mitjançant un conveni entre el centre educatiu i l'empresa, la distribució 
d’aquesta formació, recuperant la figura de l’aprenent.

L'estada a l'empresa es divideix en dues fases:


• En la primera, l'alumnat s'incorpora a l’empresa per realitzar unes 
pràctiques d'FCT i adaptar-se al seu funcionament. Això es realitza 
a finals del 1r curs entre el mes de maig i juny, amb una durada 
d’unes 100 h.


• Després d’aquest període, s'inicia l'estada a l'empresa en 
modalitat DUAL. Aquesta és remunerada i es formalitza amb una 
beca. S’acaba al voltant del mes de maig, quan finalitza el 2n curs.


Amb aquest sistema, l’alumnat realitza un total aproximat de 1.000 h 
d'estada a les empreses entre les pràctiques i la formació DUAL.


L'FCT i la DUAL ens permeten rebre el feedback de les necessitats que 
té l'empresa per poder adaptar els nostres continguts curriculars a la 
realitat del teixit empresarial.


FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL

La finalitat del programa és col·laborar 
amb les empreses i entitats de l'entorn 
d'influència del centre, per desenvolupar 
projectes d'innovació i transferència de 
c o n e i x e m e n t . P r e t é n i n c e n t i v a r 
l'actualització dels coneixements del 
professorat, la millora de la capacitació de 
l’alumnat dels cicles formatius, la 
competitivitat de les organitzacions que hi 
participen i l’augment dels vincles 
CENTRE FORMATIU-EMPRESA. Es tracta 
de realitzar petits projectes de forma 
conjunta entre l'EMT i les empreses. 
Aquestes han d'aportar els materials 
necessaris per desenvolupar els projectes 
que realitzaran els alumnes durant el 2n 
curs, amb la coordinació del tutor o tutora 
de l’EMT i de l'empresa.

PROJECTES  
D’INNOVACIÓ 

Roger de Flor, 66 - 08401 Granollers  

93 879 55 18
www.institutemt.cat 

oficines@iesemt.net 


